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EN LITEN TIDNING FRÅN EQUMENIAKYRKAN BOHUS-BJÖRKÖ • DEC - FEB 2017

Ingemar: ett fiskarliv
Emma: var inte rädd
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Vad säger änglarna? Frågade Ebba 
Knutsson (som leder barnrytmiken 
på fredagarna i Skutan) mig för 
några veckor sen. ”Var inte rädd”, 
svarade jag. Så sjöng vi med barnen 
Små änglarna på Små grodorna 
melodin. ”Små änglarna, små 
änglarna är fridfulla att se. Vi flyger, 
vi svävar, Var inte rädd, var inte 
rädd.”

Dessa tre små ord, var inte rädd är 
änglarnas öppningsfras i Bibeln. När 
ängeln – Guds sändebud kommer 
till Maria med beskedet om att hon 
ska bli havande med Jesus: Var inte 
rädd. När ängeln besöker herdarna 
på ängen med budskapet om att 
Messias, Räddaren har fötts: Var 
inte rädda.

Jesus säger ofta var inte rädd. Det 
sägs att det står ”Var inte rädd” 
366 gånger i Bibeln, en gång för 
varje dag. Som människor är vi 
rädda för så mycket. Vet ni att ca 
85% av det vi oroar oss för händer 
aldrig. Fantasin är ofta värre än 
verkligheten.

Var inte rädd står det även på 
ytterväggen av Andreaskyrkan 
(Equmeniakyrkan) som ligger på 
söder i Stockholm. Henrik Schyffert 
gick förbi Andreaskyrkan och 
drabbades av orden, nu heter hans 
nya föreställning ”Var inte rädd”. 
Schyffert konstaterar att ska man 
låna citat av någon är Jesus lämplig 
att låna av!

Du och jag får lyssna till orden ”Var 
inte rädd”  Var inte rädd, du är inte 
ensam. 

”Gud själv har sagt: Jag skall aldrig 
svika dig, aldrig överge dig” 
Hebreerbrevet 13:5b. 

Ta emot orden Var inte rädd, 
tillsammans med en önskan om en 
Fridfull Jul och ett Gott Nytt 2017!
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Var inte rädd 

Emma Rudäng
Equmeniakyrkan,  
Björkö
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Av Emma Rudäng

Jag träffar min granne Ingemar 
Alexanderson en tisdagskväll i 
november. Han har varit fiskare hela 
livet och flera gånger berättat om 
minnen från havet. Dessa drama-
tiska berättelser som utspelar sig på 
stormiga hav är en viktig del av 
Björkös historia.

Redan vid tretton års ålder började 
Ingemar fiska. Och sedan har det 
fortsatt hela yrkeslivet. Han har varit 
delägare i flera fiskebåtar, Exide I och 
II, Neptunus med flera.

Han berättar om när de fiskade med 
flyttrål, 2 båtar tillsammans. Ingemar 
och hans kompanjoner i  Söyland, som 
var ganska ny, tillsammans med båten 

Jan Mayen. På natten blir de rammade 
av en fransk trålare. Tyvärr fanns 
ingen radar och det var kolsvart. 
Båten går läck och de slänger ner 
flotten i vattnet och hoppar i. Den 
franska båten finns en bit bort och 
fransmännen plockar upp männen. 
På knagglig tyska och engelska 
förklarar de att de vill till båten Jan 
Mayen. Männen på Jan Mayen 
berättade att de såg en fransk båt 
närma sig ”men de ropade på svens-
ka?!”  Alla 6 män klarade sig, men 
Söyland sjönk till botten.

Något som kunde gått riktigt illa var 
när de fick en mina i trålen utanför 
Norges kust. I Hirtshals slängdes 

Oliver Carlsson

Ingemar 
Alexanderson

Minnen  
från havet

Av Christer Zandén
Ingemar bläddrar bland tidningsurklippen och 
många dramatiska minnen.
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minan iland tillsammans med annat 
skräp. Men de fick inte lämna kajen. 
En expert undersökte minan - som 
visade sig vara livsfarlig - och den togs 
ombord igen. Sedan fick de köra ut 
den till havs och fick den sprängd.

Den kanske mest dramatiska händel-
sen han varit med om, och som även 
fick genomslag i flera tidningar, var när 
Exide gick under. 

Antagligen berodde det på en sorts 
felkonstruktion, drivningen av båten 
var troligen inte korrekt utförd. Ute på 
fiske på Nordsjön, i rykande storm, går 
båten läck. De pumpar i över ett dygn, 
men båten vattenfylls mer och mer. 
De får problem med radion, de kan 
höra andra men inte meddela sig. 

I sista stund dyker den norska båten 
Majken upp, något som Ingemar ser 
som ett bönesvar, och räddar Ingemar 
och de andra på båten. Detta vet ännu 
inte släkt och vänner därhemma som 
fått höra av sjöräddningen att båten 
gått läck. I tidningsurklipp som Inge-
mar visar berättas det om ”Vakdygn 
vid telefon och radio på Björkö och 
Hönö”.  Ingemars flickvän Mona har 
tjänst som lärare i Lysekil. Hon får 
höra att båten med Ingemar är i nöd 
och tar tåget mot Göteborg för att åka 
till Björkö. I Uddevalla ropar de i 
högtalaren att det kommit ett tele-
gram till Mona: "alla ombord är 
räddade!”. 

En oerhörd lättnad för Mona och alla 
därhemma som oroat sig. I tidnings-
urklipp kan man läsa: ”På Björkö 
säger man att det var Guds hand som 
sände den norska båten till Exides 
räddning och att detta var ett svar på 
de hemmavarandes alla böner om de 
anhörigas räddning. ’- Vi ser det som 
ett bönesvar från Gud. Vi tackar 
honom för att han räddat våra anhö-
riga. Jag kunde knappast lyssna på 
radion sedan jag fått veta att båten 
höll på att sjunka. Men det var ett 
glädjande budskap jag slutligen fick’  
säger fru Hildur Alexanderson, som 
hade maken William och sina söner 
Nils och Ingemar ombord på båten.”

Minnen  
från havet

Till sommaren firar Mona och 
Ingemar sextioårig bröllopsdag och 
de ser tillbaka på ett långt liv tillsam-
mans. Kanske kan närheten till det 
stormiga havet och vetskapen om att 
det ibland hänger på en skör tråd lära 
oss en del om livet. 

Mona och Ingemar
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Kalendarium
December

4 sön 11.00  Gudstjänst  
Andra söndagen i Advent 

Tema: Guds rike är nära. Natt-
vard. Nina Holgersson, Oliver 
Carlsson. Adventspsalmer.

8 tor 13.00  Enkel Jullunch  
i Skutan Vi äter gott och sjunger 
julsånger tillsammans. Kostnad 
100 kr. Varmt välkomna! Anmälan 
till Anita Larsson senast 4 dec, tel: 96 
10 27 eller anitamossen@gmail.com 

11 sön 17.00 Tredje  
söndagen i Advent  Julspel 

med konfirmanderna och barn! 
Emma Rudäng Oliver Carlsson m.fl. 
Nya medlemmar hälsas välkomna.

18 sön 18.00  Björkös 
gemensamma julsång i 

Björkö kyrka Emma Rudäng, 
Christer Holmer. Kör och solister 
under ledning av Ulrika Davidsson.

24 Julafton 17.00 Julbön i Björkö 
kyrka. Christer Holmer. Musik: 
Ulrika och Hans Davidsson 
Julafton 23.00 Ord och Ton i 
Julnatten i Equmeniakyrkan. Emma 
Rudäng. Sånggrupp.

25 Juldagen 07.00 Julotta i 
Björkö kyrka. Christer Holmer. 
Björkö kyrkokör

26 Annandag Jul 11.00 Mässa i 
Jultid i Björkö Kyrka Christer 
Holmer. Solosång

31 Nyårsafton 23.00 Musik 
innan tolvslaget i Björkö Kyrka 
(Slut i tid för Björkös gemensamma 
fyrverkeri)

Januari
1 Nyårsdagen sön 17.00  
Gemensam nyårsbön i Equme-
niakyrkan Tema: I Jesu namn. 
Christer Holmer

6 fre 17.00 Internationell fest 
med föredrag av Martin Krums. 
Avslutning av insamling till 
Equmeniakyrkans internationella 
arbete. Emma Rudäng

8 sön 11.00 Gudstjänst Tema: 
Jesu dop. Nattvard. Emma 
Rudäng, Oliver Carlsson, hälsning 
från Nyårslägret

Pilgrimsvandring 17 december
Bra skor och kläder behövs. I ryggsäcken: 
mat och dryck. Start nedanför Equmenia-
kyrkan (Missionskyrkan) kl 11.00.

Åter ca kl 14.00
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15 sön 17.00 "Var vill vi vara som 
församling om 5 år?" Välkommen till 
ett tillfälle att drömma och påverka. 
Anders Marklund, församlingens 
handledare, leder samtalet.

15 sön 11.00 Gemensam gudstjänst 
i Björkö kyrka Emma Rudäng, 
Christer Holmer. Kollekt till Svenska 
Bibelsällskapet

TIMME FÖR BÖN 
Enskild andakt och ljuständning 
Måndag till onsdag kväll kl. 19-20 
Måndag och onsdag i Björkö kyrka. 
Tisdag i Equmeniakyrkan

19 tor 19.00 Andakt i Ekumeniska 
böneveckan  Christer Holmer, 
Emma Rudäng. Taizésånger. 

22 sön 11.00 Gemensam guds-
tjänst i Equmeniakyrkan Christer 
Holmer, Emma Rudäng. Kollekt till 
Gideoniterna. Böneveckan avslutas 
med Ekumenisk mässa i Öckerö kyrka 
kl. 18.00

29 sön 11.00 Gudstjänst  
Tema: Jesus är vårt hopp. 
Oliver Carlsson

Februari
5 sön 17.00 Meditativ gudstjänst 
Kyndelsmässodagen.  
Tema: Uppenbarelsens ljus.  
Emma Rudäng.

12 sön 11.00 Gudstjänst Fastlags-
söndagen. Tema: Kärlekens väg. 
Emma Rudäng. Nattvard

19 sön 11.00 Gudstjänst  
Tema: Det levande ordet.  
Lars Henriksson

25 lör 15.00 Församlingens  
årsmöte

26 sön 11.00 Gudstjänst med 
årshögtid Emma Rudäng

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1/3 19.00 Askonsdagen 
Mässa i Equmeniakyrkan. Christer 
Holmer, Emma Rudäng

Ekumeniska böneveckan
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EQUMENIAK YRK AN   
TORSDAGAR KL 19-20

Kom när det passar, stanna  
så länge du vill.
Efter torsdagen den 8 december  
gör vi ett uppehåll. Håll utkik efter start 
under 2017 på hemsidans kalendarium



 
 

Scout har jul- 
avslutning 7/12, 
startar igen vecka 5. 

För mer info, kontakta: Maria 
Nejdesjö: 070-597 06 55,  
maria.nejdesjo@gmail.com

BOHUS-BJÖRKÖ

S KU TAN

Kurs- och lägergård med självhushåll i 
anslutning till Equmeniakyrkan. 
Vandrarhem med 20 bäddar fördelade  
på 6 rum. Förfrågningar och bokningar:  
skutan@bjorkomissionskyrka.se  
eller: 0700-544644. Mer info på 
www.bjorkomissionskyrka.se/skutan

Vinterns och vårens pilgrims- 
vandringar på Björkö: se uppdateringar 
på hemsidan bjorkomissionskyrka.se
Vandra pilgrimsleden på Björkö. När som 
helst. Start på Kaveldunsvägen. Ca 2,5 km 

Julavslutning 16/12, startar 
igen v.4 För mer informa-
tion kan du kontakta Ebba 
Knutsson: ebba.knutsson@
gmail.com, tel: 0709-669614

FREDAGSHÄNG 

- ett ställe att hänga på för  
  ungdomar från åk 7 och uppåt!

Vi startar Fredags-
häng och Puls igen 
vecka 5 
För mer info  
kontakta ungdoms-

ledare Oliver Carlsson:  
ungdomsledarebjorko@gmail.com  
Tel: 070-4453337

God Jul  &  
Gott Nytt År!


